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N.P.L. PALLATI I RINISË SH.A.  
Prishtinë – Kosovë, Luan Haradinaj, p.n.  

e-mail. contact@pallatirinise.com 

www. pallatirinise.com 
 
 
Në bazë të nenit 164 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare 06/L-016, nenit 16.2 dhe 17 të Ligjit për 
Ndërmarrjet Publike nr. 03/L-087 (GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / PRISHTINË: 
VITI III/Nr. 31/15 QERSHOR 2008), dhe plotësim ndryshimeve përkatëse me Ligjin nr. 04/L-111 
dhe nr. 05/L-009, dhe në pajtim me normat tjera pozitive relevante, Komisioni Komunal i 
Aksionarëve të N.P.L. PALLATI I RINISË SH.A. në Prishtinë, me datën 21.12.2022, shpall këtë: 

 
K O N K U R S 

 
Pozitat: Katër (4) anëtarë të Bordit të Drejtorëve të N.P.L. PALLATI I RINISË SH.A. në Prishtinë. 
 
I përgjigjen: Komisionit Komunal të Aksionarëve të N.P.L. PALLATI I RINISË SH.A. në Prishtinë.  
 
Mandati: Tri (3) vite.  
 
Kompensimi: Konform nenit 20 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike nr. 03/L-087, dhe plotësim 
ndryshimeve përkatëse. 
 
1. Të përgjithshme. 
 
Kandidati/ja për këtë vend pune duhet të jetë person me integritet, i cili/e cila i plotëson kushtet e 
kualifikimit dhe kriteret e pavarësisë, posedon përvojën e nevojshme profesionale dhe shkollimin e 
kërkuar, si dhe i plotëson kushtet tjera të kërkuara me dispozitat e Ligjit për Ndërmarrjet Publike 
dhe aktet tjera pozitive relevante.  
 
2. Kushtet e kualifikimit profesional dhe përshtatshmërisë.  
 
Çdo kandidatë për t’u konsideruar në pozitën e Drejtorit të Bordit, duhet të ketë së paku pesë (5) 
vite përvojë – së paku në një nivel të lartë të menaxhmentit në fushat si vijon:  në administrim të 
biznesit;  financa të korporatave;  financa;  menaxhim thesari;  banka;  konsulencë në biznes 
ose industri; ose  nga një fushë tjetër e shkencës ose njohurisë e cila ka të bëjë me veprimtarinë 
afariste të ndërmarrjes; ose  për së paku pesë (5) vite, të ketë qenë kontabilist publik, jurist i 
kualifikuar, ose anëtar i kualifikuar i një profesioni tjetër i cili ndërlidhet ngushtë me veprimtarinë 
afariste të NP-së. 
 
3. Papajtueshmëria. 
 
Konform ligjit në fuqi, një person nuk ka të drejtë të shërbejë si drejtor në Bordin e ndërmarrjeve 
publike, nëse: a) Ka qenë i/e dënuar nga një gjykatë kompetente, përveç nëse ky dënim ose vendim 
më pas është ndryshuar nga një gjykatë tjetër në bazë të ankesës; ka kryer vepër penale ose civile, 
vepër që përfshinë përgënjeshtrimin, prezantimin e rrejshëm, korrupsionin, vjedhje, pastrimin e 
parave, përvetësimin, keqpërdorimin apo ndarjen e rrejshme të fondeve; ka qenë i/e përfshirë në 
mitosje apo ryshfet sipas ligjeve apo rregulloreve në fuqi në Kosovë apo ndonjë vend tjetër, apo 
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sipas traktateve ose konventave ndërkombëtare; b) është vendosur nga një gjykatë ose organ apo 
organizatë përgjegjëse për zbatimin e kodit etik apo standardeve të sjelljes profesionale, përveç 
nëse ky dënim ose vendim më pas është ndryshuar nga një gjykatë ose organ tjetër në bazë të 
ankesës (i) se është angazhuar në sjellje jo-profesionale, (ii) se ka shkelur kodin etik apo standardet 
e sjelljes profesionale, (iii) se ka keq-përvetësuar apo ka keqpërdorur paratë apo burimet publike, 
(iv) se ka keqpërdorur apo keq-përvetësuar informatat (të dhënat) e fituara gjatë shërbimit si 
zyrtar publik apo shërbyes civil, ose (v) se ka keqpërdorur postin publik ose postin në shërbimin 
civil për përfitime personale ose për përfitime apo përparësi të një të afërmi ose të njohuri; apo; c) 
ka bërë përgënjeshtrime materiale nën çfarëdo dëshmie nën betim apo betimi tjetër, ose dokumenti 
të vulosur apo noterizuar; dhe d) është shpallur i falimentuar gjatë dhjetë (10) viteve të kaluara; e) 
punon në ndonjë institucion ku bëhen politikat zhvillimore për Ndërmarrje Publike përkatëse ku 
kandidati punon. 
 
Të gjithë drejtorët duhet të jenë të pavarur. Një person nuk konsiderohet i pavarur dhe nuk 
kualifikohet për zgjedhje si drejtor në një NP nëse:  
 
a) aktualisht është zyrtar ose menaxher i NP-së përkatëse ose cilësdo nga filialet e saj, ose ka 
shërbyer si zyrtar ose menaxher i NP-së përkatëse ose cilësdo nga filialet e saj brenda pesë (5) 
viteve të kaluara;  
b) aktualisht është punonjës i nivelit të lartë i NP-së përkatëse, ose ka shërbyer si punonjës i nivelit 
të lartë në NP-në përkatëse brenda tri (3) viteve të kaluara;  
c) aktualisht ka, ose gjatë tri viteve të kaluara ka pasur, çfarëdo marrëdhënie materiale afariste 
(përveç si konsumator individual i shërbimeve të NP-së) me NP-në përkatëse ose cilëndo nga 
filialet e saj, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë;  
d) është aksionar, drejtor, zyrtar ose punonjës i lartë në një shoqëri tregtare ose person tjetër 
juridik i cili ka marrëdhënie materiale afariste me NP-në përkatëse ose cilëndo nga filialet e saj;  
e) pranon, ose ka pranuar brenda tri (3) viteve të kaluara, kompensim shtesë nga NP përkatëse ose 
cilado nga filialet e saj (përveç honorarit të Drejtorit ose kompensimit stimulues të përcaktuar në 
nenin 20.1 të ligjit primar, ose është anëtar në skemën pensionale të NP-së përkatëse ose cilësdo 
nga filialet e saj;  
f) mban drejtorësi të ndërsjellë ose ka lidhje të konsiderueshme me drejtorët e tjerë të NP-së 
përkatëse përmes përfshirjes në shoqëri tjera tregtare ose organe;  
g) përfaqëson në aksionar i cili posedon dhjetë përqind (10%) të aksioneve votuese në NP-në 
përkatëse; h) ka shërbyes në Bordin e Drejtorëve të NP-së përkatëse më shumë se nëntë (9) vite 
nga data e zgjedhjes së parë të tij/saj; është i afërm i shkallës së tretë (siç është konstatuar në 
përputhje me përkufizimin e “Interesit Financiar” në nenin 2 të ligjit primar i cilitdo person që i 
takon cilësdo nga kategoritë më sipër përveç personit të përcaktuar në pikën (b); ose  
i) është ose (i) punonjës, zyrtar, drejtor ose aksionari, ose ka një Interes Financiar në, një shoqëri 
tregtare të pa-listuar dhe që konkurron me Ndërmarrjen, ose (ii) menaxher i lartë, zyrtar, drejtor 
ose aksionar (i cili posedon më shumë se dy përqind (2%) të të drejtave të votimit) i, ose ka një 
Interes të konsiderueshëm Financiar në, cilëndo nga shoqëritë tregtare të listuara që konkurrojnë 
me Ndërmarrjen; dhe  
j) është ose në çfarëdo kohe gjatë periudhës 36 muajsh para datës së aplikimit ka qenë (i) zyrtar i 
zgjedhur publik, (ii) i emëruar politik ose (iii) bartës i një posti udhëheqës ose vendimmarrës në një 
parti politike;  
l) ka çfarëdo konflikti të interesave që për nga natyra, do të shkaktonte që ky person të mos jetë në 
gjendje që në mënyrë rutinore, me besnikëri, në mënyrë të pavarur dhe objektive t’i përmbushë 
detyrat etij fiduciare ndaj Aksionarëve dhe NP-së. 
 
4. Dokumentacioni i nevojshëm.  
 
Kandidatët për drejtorë në Bordin e Drejtorëve konform këtij konkursi, duhet t’i dorëzojnë 
dokumentet si më poshtë:   
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 Aplikacionin (merret në zyrën e ndërmarrjes ose në web faqe të ndërmarrjes,                                      
www. pallatirinise.com) 
  CV-në 
  Letër motivimin 
  Dëshmitë mbi kualifikimin profesional të noterizuar (Diplomat/Certifikatat dhe dokumente të 
ngjashme të marra jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara). 
 Dëshmitë mbi përvojën e punës e vërtetuar me trustin pensional (Aplikacioni duhet të ofroj të 
dhëna të sakta mbi periudhat e angazhimit dhe të korrespondojë me dokumentet vërtetuese).  
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë muaj) 
 Deklaratën nën betim (merret në zyret e ndërmarrjes, ose në web faqe të ndërmarrjes). 
Me këtë dokument kandidati deklaron se ai/ajo i përmbush kushtet e kualifikimit, pavarësisë dhe 
ato të përshtatshmërisë profesionale sipas paragrafëve 1-3 të nenit 17 të ligjit për ndërmarrjet 
publike nr. 03/L-087. Çdo përgënjeshtrim material – qoftë i qëllimshëm ose nga neglizhenca – ose 
ndryshim material nga informatat e dhëna në deklaratën e sipër cekur do të rezultojë në 
shkualifikimin e menjëhershëm dhe, nëse është e aplikueshme, largimin e personit.   
 Kopjen e letërnjoftimit 
  Lista kontrolluese (merret në zyrën e ndërmarrjes, ose në web faqe të ndërmarrjes). 
 
5. Informata për procedurën e konkurrimit.  
 
Konkursi do të jetë i hapur nga data 21.12.2022 deri me datën 20.01.2023; Dokumentacioni i 
aplikantëve mund të dorëzohet në arkivin e N.P.L. PALLATI I RINISË SH.A. në Prishtinë, çdo ditë 
pune prej orës 8:00 – 16:00, ose nëpërmes postës fizike; (në zarf të mbyllur) të adresuar: Për 
Komisionin Komunal të Aksionarëve të N.P.L. PALLATI I RINISË SH.A. në Prishtinë - “Aplikacion për 
Drejtor Bordi”.  
 
Të gjitha dokumentet të paraqiten në kopje të noterizuara, ndërsa origjinali i tyre, do të kërkohet në 
fazat e më vonshme të përzgjedhjes. Informatat shtesë mund të sigurohen përmes e-mail adresës: 
contact@pallatirinise.com, ose drejtpërdrejtë në arkivin e Ndërmarrjes. Aplikacionet e dorëzuara pas 
afatit dhe ato të pakompletuara nuk do të merren parasysh. Të gjithë formularët duhet plotësuar në 
tërësi, mos plotësimi i tyre dhe informatat e pasakta do të do të rezultojnë në diskualifikimin e 
menjëhershëm dhe, nëse është e aplikueshme, largimin e personit.  
 
Komisioni Komunal i Aksionarëve do të zhvilloj një procedurë të hapur/transparente dhe 
konkurruese, ku përzgjedhja do të bëhet ekskluzivisht në bazë të meritës, konform Ligjit në fuqi 
dhe pa asnjë lloj diskriminimi, për çka inkurajon në aplikim kandidatët:  
 
- nga gjinia femërore,  
- kandidatët nga të gjitha komunitetet e Republikës së Kosovës; si dhe 
-kandidatët nga të gjitha kategoritë tjera më pak të përfaqësuara në 
institucionet/organet/organizatat e vendit. 
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